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 3 وثلث لطعامك

  ؟ أين حنن من هؤالءسلسلة 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 4 وثلث لطعامك

 املقدمة
وأصلي , احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة

وأسلم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
 :وبعد.. أمجعني

وسخر لنا ما يف السموات , فإن اهلل خلقنا ألمر عظيم
وأغدق علينا من بركات , دةوسهل أمر العبا, واألرض مجيعًا منه

 .األرض؛ لتكون عونًا على طاعته
ولتوسع الناس يف أمر املأكل واملشرب حىت جاوزوا يف ذلك 

أحببت أن أذكر نفسي وإخواين القراء بأمهية , ما جرت به العادة
 .هذه النعمة ووجوب شكرها وعدم كفرها

أين حنن من )من سلسلة ( الثامن عشر)وهذا هو اجلزء 
 (.وثلٌث لطعامك)حتت عنوان ( هؤالء؟

أدعو اهلل عّز وجل أن جيعل ما أفاض علينا عونًا على طاعته 
وأن يعيننا على شكره وحسن عبادته وأن يبوأنا من اجلنة غرفًا 

وصلى اهلل وسلم على نبينا . إنه مسيع جميب.. جتري من حتتها األهنار
 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 دالرمحن القاسمعبدامللك بن حممد بن عب
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 مدخل
َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما  : قال اهلل تعاىل

َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروا ِللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدوَن
(1). 

يقول اهلل تعاىل : قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية
كل من طيبات ما رزقهم تعاىل وأن يشكروه آمرًا عباده املؤمنني باأل

واألكل من احلالل سبب لتقبل الدعاء , على ذلك إن كانوا عبيده
 .(2)كما أن األكل من احلرام مينع قبول الدعاء والعبادة

َوُكُلوا َواْشَرُبوا َوَلا ُتْسِرُفوا ِإنَُّه َلا ُيِحبُّ  : وقال جل وعال
اْلُمْسِرِفنَي

كل ما شئت والبس ما شئت ما  :قال ابن عباس. (3)
 .أخطأتك خصلتان سرٌف وخميلة

: قال رسول اهلل : وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال
 .(4)"إن من السرف أن تأكل ُكلَّ ما شئت"

ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم : وقال تعاىل
(5). 

م ُنسأل عنه؟ أي نعي! يا رسول اهلل: ملا نزلت هذه اآلية قالوا
والعدو , وسيوفنا على رقابنا, املاء والتمر: وإمنا مها األسودان

                                     

 .271اآلية , سورة البقرة( 1)
 .2/102تفسري ابن كثري ( 2)
 .12: اآلية, سورة األعراف( 3)
 .1/122تفسري ابن كثري ( 4)
 .8: اآلية, سورة التكاثر( 5)
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 .(1)"اما إن ذلك سيكون: "فعن أي نعيم ُنسأل؟ قال, حاضر
هذا : "قال رسول اهلل : وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال

, ورطب, ظل بارد: والذي نفسي بيده من النعيم الذي ُنسأل عنه
 .(2)"وماء بارد
يف أكله وشربه تروي لنا طرفاًا مناه أم    ل نيب األمة وحا

 ما شبع آل حممد : "املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها حيث قالت
 .(3)"منذ قدم املدينة من خبز ثالث ليال تباعًا حىت قبض

ما : "وعلى املرء أن يتجنب الشبع املفرط لقول رسول اهلل 
, قيمات يقمن صلبهحسب ابن آدم ل, مأل آدمي وعاء شرًا من بطنه
 .(4)"وثلث لنفسه, وثلث لشرابه, فإن مل يفعل فثلث لطعامه

 .وهذا احلديث أصٌل جامع ألصول الطب كلها
لو : وقد روي أن ابن ماسوية الطبيب ملا قرأ هذا احلديث قال

استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا مان األماراض واألساقام    
إمنا قال هذا ألن اصال  و, ولتعطلت املارشايات ودكاكني الصيادلة

 .(5)كل داء التخم
وتأمل يف هناية كثرة األكل وما جير إليه يف اآلخارة؛ فعان   

                                     

 .5/207فتح القدير ( 1)
 .رواه الترمذي وصححه األلباين( 2)
 .رواه البخاري ومسلم( 3)
 .رواه أمحد وابن ماجه واحلاكم( 4)
 .414ص , جامع العلوم( 5)
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أكثر الناس شبعًا ": : قال رسول اهلل : سلمان رضي اهلل عنه قال
 .(1)"يف الدنيا أطوهلم جوعًا يف اآلخرة
إن مطعم ": قال رسول اهلل : وعن ُأيب رضي اهلل عنه قال

رب مثاًل للدنيا وإن قزحه وملحه فانظر إىل ماا  ابن آدم قد ض
 .(2)"يصري

وهذا أبو هريرة رضي اهلل عنه يذكر طرفًا من حال الرساول  
 أيت رسول اهلل : قال فلما فار  قاال  , بطعام سخن فأكل: 
 .(3)"ما دخل بطين طعام سخن منذ كذا وكذا, احلمد هلل"

لاذين  خري القرون قار    ا ": أنه قال وصح عن النيب 
,   قاوم يشاهدون وال يستشاهدون   , يلوهنم   الذين يلوهنم
 ."ويظهر فيهم السمن, وينذرون وال يوفون

فجعل يومئ بياده  , رأى رجاًل مسينًا ويف املسند أن النيب 
 ."لو كان هذا يف غري هذا لكان خريًا لك": إىل بطنه ويقول

ن فعا , حيذر أمته من شهوة الفرج والبطن وهذا نيب األمة 
إن أخاو  ماا أخاا  علايكم     ": قال أيب هريرة عن النيب 

 ."الشهوات اليت يف بطونكم وفروجكم ومضالت اهلوى
شرار أميت الاذين ُغاذاوا   ": قال وعن فاطمة عن النيب 

                                     

 .رواه أبو نعيم يف احللية وحسنه األلباين( 1)
 .رواه ابن حبان والطرباين وحسنه األلباين( 2)
 .رواه ابن ماجه( 3)
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بالنعم؛ يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشادقون  
 .(1)"يف الكالم

كف عنا ": فقال  جتشأ رجل عند النيب: وعن ابن عمر قال
 .(2)"فإن أكثرهم شبعًا يف الدنيا أطوهلم جوعًا يوم القيامة, جشأك

ثلاث للطعاام   ":  وقد ُسئل اإلمام أمحد عن قول النيب 
, ثلث الطعام هو القاوت : فقال.. "وثلث للشراب وثلث للنفس

 .(3)وثلث النفس هو الروح, وثلث الشراب هو القوى
إذا ذكار  ( أمحد بن حنبال ) كان أبو عبداهلل: قال املروذي
اخلوف ميانع  أكال الطعاام    : وكان يقول, املوت خنقته العربة

إمنا هو طعاٌم دون , وإذا ُذِكر املوت أهان عليَّ كل الدنيا, والشراب
 .(4)ما أعدل بالفقر شيئًا, وإهنا أياٌم قالئل, ولباٌس دون لباس, طعام

قدم مان  أنه , وعن عبداهلل بن عدي وكان موىل البن عمر
وما هاي؟  : قال, أهديت لك هدية: العراق فجاءه فسلم عليه فقال

ماا  : قاال , يهضم الطعام: وما جوارش؟ قال: قال, جوارش: قال
 .(5)فما أصنع به, مألت بط  منذ أربعني سنة
أكل : قال, الرجل يأكل يف اليوم أكلة: وُسئل سهل التستري

                                     

 .رواه البزار( 1)
 .رواه ابن ماجه( 2)
 .418ص , جامع العلوم واحلكم( 3)
 .22/122السري ( 4)
 .2/574صفة الصفوة ( 5)
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فاثالث  : قيل له, نيأكل املؤمن: قال, فأكلتان: قيل له, الصديقني
 .(1)قل ألهله يبنوا له معلفًا: فقال, أكالت

وحاهلم يف املأكل واملشرب حال امُلسارع إىل اخلريات متقلب 
 .بني محٍد وشكٍر وإكرام ضيف
ما شبعت منذ ثالثاني سانة إال أن   : قال أبو محزة السكري

 .(2)يكون يل ضيف
مان  أكٌل ومحد خري : وذكر أن خالد بن معدان كان يقول

 .(3)أكل وصمت
وإذا شرب , احلمد هلل: وكان نوح عليه السالم إذا أكل قال

احلماد  : وإذا ركب قال, احلمد هلل: وإذا لبس قال, احلمد هلل: قال
 .(4)فسماه اهلل عبدًا شكورًا, هلل

 :أخي املسلم
 : قال تعاىل, الذكر والشكر: مبىن الدين على قاعدتني

 اْشُكُروا ِلي َوَلا َتْكُفُروِنَفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم َو
وقال النيب , (5)

 واهلل إ  ألحبك فال تنس أن تقول ُدبر كل صالة": ملعاذ :
وليس املراد  "اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

                                     

 .111ص , الفوائد( 1)
 .2/110تذكرة احلافظ ( 2)
 .4/511السري ( 3)
 .87ص, الزهد لإلمام أمحد( 4)
 .251: اآلية, سورة البقرة( 5)
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وذكره يتضمن , بالذكر جمرد ذكر اللسان بل الذكر القليب واللساين
وذلك يستلزم , بكالمه ذكر أمسائه وصفاته وذكر أمره وهنيه وذكره

معرفته واإلميان به وبصفات كماله ونعوت جالله والثناء عليه 
 .بأنواع املدح

فذكره احلقيقي يستلزم ذلك كله , وذلك ال يتم إال بتوحيده
 .ويستلزم ذكر نعمه وآالئه وإحسانه إىل خلقه

وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع حمابه 
 .طنًاظاهرًا وبا

, فذكره مستلزم ملعرفته, وهذان األمران مها مجاع الدين
وهذان مها الغاية اليت خلق ألجلها اجلن , وشكره متضمن لطاعته

, ووضع ألجلها الثواب والعقاب, واإلنس والسموات واألرض
وهى احلق الذي به خلقت , وأرسل الرسل, وأنزل اهلل الكتب

 .الباطل والعبث وضدها هو, السموات واألرض وما بينهما
الضحك بغري : ثالث ميقت اهلل عليها :قال بعض العلماء

واحلد , والنوم بالنهار من غري سهر, واألكل من غري جوع, عجب
ربع وعشرون ساعة؛ فاالعتدال يف نومه أأن الليل والنهار : من النوم

فإذا نام هذا القدر بالليل فال , مثاين ساعات يف الليل والنهار مجيعًا
وإن نقص منه مقدارًا استوفاه بالنهار؛ فحسب ,  للنوم بالنهارمعىن

, ابن آدم إن عاش ستني سنة أن ينقص من عمره عشرون سنة
 .(1)ومهما نام مثاين ساعات وهو الثلث فقد نقص من عمره الثلث

                                     

 .2/401اء اإلحي( 1)
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 وأعرض عن مطاعم قاد أراهاا  
 

 فأتركها ويف بطاين انطاواء   
 فال وأبيك ما يف العاي  خاري   

 
 يا إذا ذهاب احليااء  وال الدن 

ألن , ما شبعت منذ ست عشرة سنة: قال الشافعي رمحه اهلل 
, وجيلب الناوم , ويزيل الفطنة, ويقسي القلب, الشبع يثقل البدن

 .ويضعف صاحبه عن العبادة
, فانظر إىل حكمته يف ذكر آفات الشبع مث يف جدِّه يف العبادة

 .(1)مورأس التعبد تقليل الطعا, إذ طرح الشبع ألجلها
: قال الشيخ عبدالرمحن السعدي رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل

 َوُكُلوا َواْشَرُبوا َوَلا ُتْسِرُفوا ِإنَُّه َلا ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفنَي
مجع اهلل  (2)

فاألمر , فيها أمواًر كثرية نافعة يف الدين والبدن واحلال واملآل
حيل له ترك ذلك  وأن العبد ال, باألكل والشرب يدل على الوجوب

وأن األكل , شرعًا كما ال يتمكن من ذلك قدرًا ما دام عقله معه
وأن األصل يف مجيع , والشرب من نية امتثال أمر اهلل يكون عبادة

إال ما نص الشارع على حترميه , املأكوالت واملشروبات اإلباحة
وعلى أن كل أحد يأكل ما ينفعه ويناسب , لضرره إلطالق ذلك

ويوافق لصحته ومرضه ولعادته , ويوافق لغناه وفقرهويليق به 
 .ألنه حذف املأكول, وعدمها

وهى تدل علاى  , واآلية ساقها اهلل إلرشاد العباد إىل منافعهم
                                     

 .2/12اإلحياء ( 1)
 .12: اآلية, سورة األعراف( 2)
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وعلى أن أصل صحة البدن تدبري الغذاء باأن يأكال   , ذلك كله
وعلى األمر باالقتصااد يف  , ويشرب ما ينفعه ويقيم صحته وقوته

ألنه ملا أمر باألكل والشارب هناى عان    , احلسنالغذاء والتدبري 
وخصوصاًا يف األطعماة   , وعلى أن السرف منهي عنه, السرف
 .فإن السرف يضر الدين والعقل والبدن واملال, واألشربة

فكل من ارتكب ما هنى اهلل ورسوله عناه  : أما ضرره الدي 
 .وعليه أن يداوي هذا اجلرح بالتوبة والرجوع, فقد اجنرح دينه

فإن العقل حيمل صاحبه أن يفعل ما ينبغي : ما ضرره العقليوأ
وهلذا , ويوجب له أن يدبر حياته ومعاشه, على الوجه الذي ينبغي

, كان حسن التدبري يف املعاش من أبلغ ما يدل على عقل صااحبه 
فال رياب أن  , فمن تعدى الطور النافع غلى طور اإلسراف الضار

 .قص العقل بسوء التدبريفإنه يستدل على ن, ذلك لنقص عقله
فإن من أسرف بكثرة املأكوالت : وأما ضرره البد 

وكثري من األمراض , واملشروبات انضَّر بدنه واعتراه أمراض خطرية
مث إنه ينضر أيضًا من وجه , إمنا حتدث بسبب اإلسراف يف الغذاء

فإذا عوده كثرة األكل أو أكل , فإن من عوَّد بدنه شيئًا اعتاده, آخر
, طعمة املتنوعة فراما تعذرت يف بعض األحوال لفقر أو غريهاأل

 .وحينئذ يفقد البدن ما كان معتادًا فتنحرف صحته
فإن اإلسراف يستدعي كثرة , فظاهر: وأما ضرره املايل

َوَلا َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما  : وهلذا قال تعاىل, النفقات
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َمْحُسوًرا
, ألنه يف غري طريقه, على ما فعلت ؛ أي تالم(1)

 .فار  اليد( حمسورًا)
, دليل على أنه حيب املقتصدين, وإخباره أنه ال حيب املسرفني
وأهنا تتعلق اما حيباه اهلل مان   , ففي هذه اآلية إثبات صفة احملبة هلل
فسبحان من جعال كتاباه   , األشخاص واألعمال واألحوال كلها

 .(2)عةكنوزًا للعلوم النافعة املتنو
مثل زيادة , واإلسراف أخي املسلم هو الزيادة اليت ال وجه هلا

 .الطعام والشراب بال حاجة
إماا يف  , صرف األموال يف غري وجههاا : وأما التبذير فهو

 ..وإما يف غري فائدة لعبًا وتساهاًل باألموال, املعاصي
مذمومان بنص كتاب اهلل  -اإلسراف والتبذير-وكال األمرين 

ِإنَّ اْلُمَبذِِّريَن َكاُنوا * َوَلا ُتَبذِّْر َتْبِذيًرا  : قال اهلل تعاىل ..عز وجل
ِإْخَواَن الشََّياِطنِي

َوُكُلوا َواْشَرُبوا َوَلا  : وقال يف اإلسراف, (3)
ُتْسِرُفوا ِإنَُّه َلا ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفنَي

(4). 
لطائي مث تأمل هناية األكل وإىل أين يصري؟ هذه موالة لداود ا

, وددت: لو طبخت لك دمساًا تأكلاه؟ قاال   : فقالت له, ختدمه
: ما فعل أيتام ب  فالن؟ قالت: فقال هلا, فطبخت له دمسًا مث أتت به

                                     

 .12: اآلية, سورة اإلسراء( 1)
 .8/451اجملموعة السعدية ( 2)
 .17، 12: اآليتان, سورة اإلسراء( 3)
 .12:اآلية, سورة األعراف( 4)
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أنت مل تأكل أدمًا مناذ  : فقالت, اذهيب به إليهم: قال, على حاهلم
وإذا , إن هذا إذا أكلوه كان عناد اهلل ماذخوراً  : قال, كذا وكذا

 .(1)احلشأكلته كان يف 
, وكانت حاهلم حال املنفق املتصدق؛ من ُيقدم وال ياؤخر 

 .وينفق وال يقبض رغم قلة احلال وضيق ما يف اليد
هذا أبو احلسني النوري مكث عشرين سنة يأخذ مان بيتاه   

ويادخل  , وخيرج ليمضي إىل السوق فيتصدق بالرغيفني, رغيفني
ء الوقات  فإذا جاا , املسجد فال يزال يركع حىت جييء وقت سوقه

مضى إىل السوق فُيظنُّ أنه قد تغدى يف بيته ومن هم يف بيته عندهم 
 !!أنه قد أخذ منه غداءه؛ وهو صائم

وهذا اإلنفاق وسيلة إىل التقرب إىل اهلل عز وجال بدفعاه   
 !!والتصدق به على احملتاجني ومساعدة املعسرين

حيشر الناس يوم القيامة أجوع ما كاانوا  : قال عبيد بن عمري
ومن سقى هلل , فمن أطعم هلل أطعمه اهلل, وأعطش ما كانوا قط, طق

 .ومن كسا هلل كساه اهلل, سقاه اهلل
فإن من خبل اماله أن ينفقه يف سبيل : يقول ابن القيم رمحه اهلل

اهلل وإعالء كلمته سلبه اهلل إياه أو قيض له إنفاقه فيما ال ينفعه دنيا 
متع به ونقلاه إىل غاريه   وإن حبسه وادخره منعه الت, وال أخرى

وكذلك من رّفه بدنه وعرضه , وعلى خملفه وزره, فيكون له مهنؤه
                                     

 .8/151تاريخ بغداد ( 1)
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وآثر راحته على التعب هلل ويف سبيله أتعبه اهلل سابحانه وتعااىل   
وهذا أمار يعرفاه النااس    , أضعاف ذلك يف غري سبيله ومرضاته

ملا يلقى الذي ال يتقي اهلل من معاجلاة  : قال أبو حازم, بالتجارب
 .لق أعظم اما يلقى الذي يتقي اهلل من معاجلة التقوىاخل

واعترب ذلك حبال إبليس فإنه امتنع من السجود آلدم فرارًا أن 
وجعله , فصريه اهلل أذل األذلني, خيضع له ويذل وطلب إعزاز نفسه

فلم يرض بالسجود لاه  , خادمًا ألهل الفسوق والفجور من ذريته
وكذلك عباد األصنام أِنفوا , هورضي أن خيدم هو وبنوه فساق ذريت

ورضوا , أن يتبعوا رسواًل من البشر وأن يعبدوا إهلًا واحدًا سبحانه
 .(1)أن يعبدوا آهلة من األحجار

ومن فوائد اجلوع وعدم اإلكثار من األكل ماا قالاه أباو    
, إن النفس إذا جاعت وعطشت صفا القلب ورق: سليمان الداراين

 .(2)وإذا شبعت ورويت عمي القلب
وأما فضول الطعام فهو داٍع إىل : قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل

ويثقلها عن , فإنه حيرك اجلوارح إىل املّعاصي, أنواع كثرية من الشر
فكم من معصية جلبها الشبع . الطاعات؛ وحسبك هبذين شرًا

فمن وقي شر بطنه فقد , وكم من طاعة حال دوهنا, وفضول الطعام
لشيطان أعظم ما يتحكم من اإلنسان إذا مأل وا, وقي شرًا عظيمًا

                                     

 .52ص, حكمة االبتالء البن القيم( 1)
 .527ص, مجامع العلوم واحلك( 2)
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 .بطنه من الطعام
ولو مل يكن من االمتالء من الطعام إال أنه يدعو إىل : مث قال

الغفلة عن ذكر اهلل عز وجل وإذا غفل القلب عن الاذكر سااعة   
وهام به يف كل , وشهَّاه, ووعده ومنَّاه, واحدة جثم عليه الشيطان

وطافت على أبواب , وجالت, ركتفإن النفس إذا شبعت حت, واد
 .(1)وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت, الشهوات

ومع كثرة ما حبانا اهلل عز وجل باه مان الانعم الكاثرية     
واخلريات العظيمة احذر ايها احلبيب أن تكون امن قال عنهم بالل 

وقد ُحقَّ , يأكل ويشرب ويضحك, ُربَّ مسرور مغبون: بن سعد
 .(2)أنه من وقود النارله يف كتاب اهلل عز وجل 

 أفلااا الزاهاادون والعاباادون
 

 إذ ملوالهم أجااعوا البطوناا   
 أسهروا األعاني العليلاة حبااً    

 
 (3)فانقضى ليلهم وهم ساهرونا 

أمحاد بان   )كيف ذاك املتنعم؟ : قال يل رجل: قال املروزي 
وكيف هو متنعم؟ قالك أليس جيد خبزًا يأكل وله : قلت له( حنبل

, صدق: ليها ويطأها؟ فذكرت ذلك أليب عبداهلل فقالامرأة يسكن إ
 .(4)إنا لنشبع: وجعل يسترجع فقال

مان  ": بعني فاحصة وقلب واع وتأمل حديث الرسول 
                                     

 .1/171بدائع الفوائد ( 1)
 .4/128صفة الصفوة ( 2)
 .2/122اإلحياء ( 3)
 .527ص , جامع العلوم واحلكم( 4)
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, معاىف يف جسده وعنده قوت يوماه , أصبا منكم آمنًا يف سربه
 .(1)"فكأمنا حيزت له الدنيا حبذافريها

سراف والبذ  وحنن يف زمن مال فيه كثري من الناس إىل اإل
هذا احلسن يروي . والتفاخر باملآكل واملشارب واملراكب واملساكن

: قال.. لنا حال من سبقنا امن مههم الدار اآلخرة ووجهتهم العبادة
أقوامًا ما أمر أحدهم بصنعة طعام  -والذي نفسي بيده-أدركت 

ال يبايل حارًا كان أو , فإن قرب إليه شيء أكله وإال سكت, قط
وإمنا يتوسد , وما افترش أحدهم بينه وبني األرض فراشًا قط ,باردًا

يرغب إىل , مث يقوم فيبيت ليلته راكعًا ساجدًا, يده فيهجع من الليل
 .(2)اهلل يف فك رقبته

ما تقول يف رجل آتاه اهلل مااًل فهو : وقال رجل للحسن
؟ (يع  يتنعم)أحيسب له أن يتعيش فيه , يتصدق منه ويصل منه

لو كانت له الدنيا كلها ما كان له منها إال الكفاف , ال: فقال
 .(3)ويقوِّم ذلك ليوم فقره

وال , فإن مقصد ذوي األلباب لقاء اهلل تعاىل يف دار الثواب
وال متكن املواظبة , طريق إىل الوصول للقاء اهلل إال بالعلم والعمل

وال تصفو سالمة البدن إال باألطعمة , عليهما إال بسالمة البدن
                                     

 .رواه الترمذي وابن ماجه( 1)
 .2/170حلية األولياء ( 2)
 .252ص, مكاشفة القلوب( 3)
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فمن هذا , واألقوات والتناول منها بقدر احلاجة على تكرر األوقات
وعليه نبه , إن األكل من الدين: الوجه قال بعض السلف الصاحلني

ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت  : رب العاملني بقوله وهو أصدق القائلني
َواْعَمُلوا َصاِلًحا

(1). 
عمل ويتقوى فمن ُيْقدم على األكل ليستعني به على العلم وال

به على التقوى فال ينبغي أن يترك نفسه مهماًل سدًى يسترسل يف 
فإن ما هو ذريعة إىل يوم الدين , األكل استرسال البهائم يف مرعى

وإمنا أنوار الدين آدابه . ووسيلة إليه ينبغي أن تظهر أنوار الدين عليه
زن حاىت يتا  , وسننه اليت يزم العبد بزمامها ويلجم املتقي بلجامها
فيصاري بساببها   , اميزان الشرع شهوة الطعام يف إقدامه وإحجامها

قاال  , مدفعة للوزر وجملبة لألجر وإن كان فيها أو يف حظ للنفس
إن الرجل ليؤجر حىت يف اللقمة يرفعها إىل فيه وإىل : "رسول اهلل 
وإمنا ذلك إذا رفعها بالدين وللدين مراعيًا فياه آداباه   ". يف امرأته
 .ووظائفه
 :خي احلبيبأ

 إذا اجتمااع االسااالم والقااوت للفاا  
 

  
 وكااان صااحيحًا جساامه وهااو يف أماان   

 فقااد ملااك الاادنيا مجيعااًا وحازهااا   
 

  
 وحااالَّ علياااه الشاااكر هلل ذ  املااان  

                                      

 .52: اآلية, سورة املؤمنون( 1)
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ما شبعت منذ ست عشرة سانة؛ ألن  : قال اإلمام الشافعي
, وجيلب الناوم , ويزيل الفطنة, ويقسي القلب, الشبع يثقل البدن

 .(1)صاحبه عن العبادة ويضعف
ولإلسالم شرائع وآداب عظيمة يف مجيع حياة املسلم فمان  

: فإن الداعي إىل ذلك شيئان, ذلك حال اإلنسان يف مأكله ومشربه
 .وشهوة باعثة, حاجة ماسة

وسكن الظمأ؛ وهاذا  , فأما احلاجة فتدعو إىل ما سد اجلوع
, اسة اجلسدمندوب إليه عقاًل وشرعًا ملا فيه من حفظ النفس وحر

ألناه  , ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال بني صوم الياومني 
وكل ذلك مينع , وُيعجز عن العبادة, ومييت النفس, يضعف اجلسد

وليس ملن منع نفسه قدر احلاجة حظ , ويدفع عنه العقل, منه الشرع
ألن ما حرمها من فعال الطاعاات   , وال نصيب من زهد, من بر

إذ ليس يف ترك املبااح  , ابًا وأعظم أجرًابالعجز والضعف أكثر ثو
ومن أخسر نفسه رحباًا  , ثواب يقابل فعل الطاعات وإتيان القرب

موفورًا أو حرمها أجرًا مذخورًا كان زهده يف اخلري أقاوى مان   
 .ومل يبق عليه من هذا التكليف إال الشهوة بريائه ومسعته, رغبته

, والزياادة شهوة يف اإلكثاار  : وأما الشهوة فتتنوع نوعني
 .وشهوة يف تناول األلوان اللذيذة

, وهو شهوة الزيادة على قادر احلاجاة   :فأما النوع األول
                                     

 .528ص, جامع العلوم واحلكم( 1)
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ألن , واإلكثار على مقدار الكفاية؛ فهو امنوع منه يف العقل والشرع
 .وشر مضر, هَنٌم معر, تناول ما زاد على الكفاية
نفوس ومنازعة ال, فهو شهوة األشياء اللذيذة :أما النوع الثا 

فمذاهب الناس يف متكني الانفس مناها   , إىل طلب األنواع الشهية
وقهرها عان  , فمنهم من يرى أن صرف النفس عنها أوىل, خمتلفة

ألن , ويهون عليه عنادهاا , ليذل له قيادها, اتباع شهواهتا أحرى
ألن شاهواهتا غاري   , وَأَشر يردي, بطر يطغى, متكينها وما هتوى

تعدَّهتا إىل شاهوات  , راد من شهوات وقتهافإذا أعطاها امل, متناهية
وعباد  , فيصري اإلنسان أسري شهوات ال تنقضاي , قد استحدثتها
ومل يوجد , ومن كان هبذه احلال مل ُيْرَج له صالح. هوى ال ينتهي

 .فيه فضل
فالذين يقتصدون : قال شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهلل تعاىل

فإن أولئك إذا أدمنوها , فني فيهايف املأكل نعيمهم هبا أكثر من املسر
, مع أهنم قد ال يصربون عنها, وألفوها ال يبقى هلا عندهم كبري لذٍة

 .وتكثر أمراضهم بسببها
 يااا خااادم اكساام كاام تشااقى  دمتااه

 
  

 لتطلااب الااربا يااا فيااه خسااران      
 أقبل علاى الانفس واساتكمل فضاا لها     

 
  

 (1)فأنااب بااالنفس ال باكساام إنسااان    
                                      

 .115ص , يا والدينأدب الدن( 1)
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فمكث يتقوَّت هبا , اود الطائي من أمه أربعمائة درهمورث د
 فلماا نفادت جعال يانقض ساقوف الادويرة       , ثالثني عامًا

 .(1)ويبيعها
واحملاسبون ألنفسهم يف هذه الدنيا يفعلون مثلما قال أبو 

 .(2)أنا أتفقه يف مطعمي من ستني سنة: يوسف القسويل عن نفسه
بشيء مان الادنيا   أدركت أقوامًا ال يفرحون : وقال احلسن

 .(3)وال يأسفون على شيء منها فاهتم, أتوه
أما من أسرف على نفسه وأكل احلرام ليمأل بطنه فنسوق له 

 !!قواًل بليغًا لعله يتعظ به
إمنا بطنك يا ابن آدم شرب يف شرب َفِلَم : قال مشيط بن عجالن

 .(4)يدخلك النار؟
 !!باهللوبعض الناس يقوده هذا الشرب إىل النار والعياذ 

تعاهدوا : قال حذيفة, وهلذا كانوا يتحرَّزون اما يأكلون
فإنه ال يدخل اجلنة حلم , أرقاءكم فانظروا من أين جييئون بضراهبم

 .(5)نبت من سحت
, ال حتقرن فلسًا تطيع اهلل يف كسابه : وقال شعيب بن حرب

                                     

 .7/414السري ( 1)
 .20ص, عبداهلل ابن حنبل, كتاب الورع( 2)
 .110ص , الزهد لإلمام أمحد( 3)
 .270ص, مكاشفة القلوب( 4)
 .121ص, كتاب الزهد لإلمام أمحد( 5)
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عسى أن تشتري به بقااًل فاال   , إمنا الطاعة تراد, ليس الفلس يراد
 .(1)يف جوفك حىت يغفر لكيستقر 

 :أخي املسلم
وال يلياق  , لألكل آداب عظيمة علمنا إياها رساول اهلل  

امسلم أن يأكل ويشرب من نعم اهلل عز وجل وينسى ما دلنا عليه 
 !!الشرع من آداب وأحكام

ومن اآلداب اليت جتاهلها الناس وأصبحت مهجورة إما كربًا 
إذا أكل أحادكم  ": النيب  أو جهاًل ونسيانًا لعق األصابع لقول
ولقول جابر , (2)"ُيِلْعقها"أو " طعامًا فال ميسا أصابعه ح  َيلَعَقْها

: وقال أمر بلعق األصابع والصحفة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
 .(3)"إنكم ال تدرون يف أ  طعامكم الربكة"

, وكذلك إذا سقط منه شيء اما يأكل أزال عنه األذى وأكله
َوْلاُيِمْط  , إذا سقطب لقمة أحدكم فليأخاذها ":  لقول النيب

 .(4)"وال يدعها للشيطان, عنها اآلذى وليأكلها( ينا)
دخلت على عمر بن عبد العزياز  : قال مسلمة بن عبد امللك

, بعد الفجر يف بيت كان خيلو فيه بعد الفجر فال يدخل عليه أحاد 
فرفاع  , وكان يعجبه التمر, فجاءت جارية بطبق عليه متر صبحاين

                                     

 .1/80صفة الصفوة ( 1)
 .رواه أبو داود والترمذي( 2)
 .رواه مسلم( 3)
 .رواه مسلم( 4)
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أترى لو أن رجاًل أكل هذا مث شرب علياه  ! يا مسلمة: بكفه منه فقال
ال أدري : أكان جيزيه إىل الليل؟ قلات , فإن املاء على التمر طيب, املاء

كان كافياه دون  , نعم يا أمري املؤمنني: فهذا؟ قلت: قال, فرفع أكثر منه
! تدخل الناار؟ فعالَم : قال, هذا حىت ما يبايل أن ال يذوق طعامًا غريه

 .(1)هذه فما وقعت م  موعظة ما وقعت: قال مسلمة
 :أخي املسلم

 قاارِّب طعامااك وابذلااه ملاان دخااال  
 

  
 واحلف علاى مان أو واشاكر ملان أكاال       

 وال تكاان ساااحر  العاارض حمتشااًما   
 

  
 (2)من القلياال فلسااب الادهر حماتفال      

فقال اجتمع مالك بن دينار وحممد بن واسع فتذاكرا العيش  
فقاال  , ما شيء أفضل من أن يكون للرجل غلة يعيش فيها: مالك
طوىب ملن وجد غذاء ومل جيد عشاء ووجد عشاء ومل جياد  : حممد
 .(3)واهلل عنه راٍض, وهو عن اهلل راٍض, غذاء

 هااي القناعااة ال تبااد  ااا باادال    
 

  
 فيهااا النعيااام وفيهااا راحااة البااادن    

 انظاار ملاان ملااك الاادنيا بأمجعهااا    
 

  
 هاال رام منااها بلااري القطاان والكفاان؟   

                                      

 .5/177ياء حلية األول( 1)
 .2/107ترتيب املدارك ( 2)
 .4/214تذكرة احلفاظ ( 3)



 

 14 وثلث لطعامك

 :أخي املسلم
ونعماة منتظارة   , نعمة حاصلة يعلم هبا العباد : النعم ثالثة

فإذا أراد اهلل إمتام نعمته على , ونعمة هو فيها ال يشعر هبا, يرجوها
عبده عرَّفه نعمته احلاضرة وأعطاه من شكره قيدًا يقيدها به حىت ال 

ووفَّقه لعمل يستجلب به , وتقيد بالشكر فإهنا تشرد باملعصية, تشرد
وبصَّره بالطرق اليت تسدها وتقطع طريقها ووفقاه  , النعمة املنتظرة

وعرَّفه النعم اليت , وإذا هبا قد وافت إليه على أمت الوجوه. الجتناهبا
 .هو فيها وال يشعر هبا

, يا أمري املؤمنني: فقال, وُيحكى أن أعرابيًا دخل على الرشيد
وحقاق لاك   , بإدامة شكرها, هلل عليك النعم اليت أنت فيهاثبَّت ا

وعرفك النعم الايت  , النعم اليت ترجوها حبسن الظن به وداوم طاعته
ما أحسن : فأعجبه ذلك منه وقال. أنت فيها وال تعرفها لتشكرها

 .(1)تقسيمه
وأما نعمة السراء فتحتااج إىل  : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء, هاالصرب على الطاعة في
والغاىن ال  , والفقر يصلح عليه خلق كثري: مث قال رمحه اهلل
وهلذا كان أكثار مان يادخل اجلناة     , يصلح عليه إال أقل منهم

, وكالمها حيتاج إىل الصرب والشكر, ألن فتنة الفقر أهون, املساكني
 اشتهر ذكر الشاكر  ويف الضراء األمل, لكن ملا كان يف السراء اللذة

                                     

 .114ص , الفوائد( 1)
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 .(1)يف السراء والصرب يف الضراء
انظروا : إذا تعبد الشاب يقول إبليس: قال يوسف بن أسباط

دعاوه  , ال تشتغلوا به: قال, فإن كان مطعم سوء, من أين مطعمه
 .(2)جيتهد وينصب فقد كفاكم نصيبه

وقد وردت آيات عديدة كثرية نصَّت على الترف واملتارفني  
َحتَّاى ِإَذا َأَخاْذَنا    : قال تعاىل, نفوس الكثريوسوء ذلك على 

ُمْتَرِفيِهْم ِباْلَعَذاِب ِإَذا ُهْم َيْجَأُروَن
وقال تعاىل عن أصاحاب  . (3)

ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْبَل َذِلَك ُمْتَرِفنَي : الشمال
 : وقال جل وعاال , (4)

 ِفيَها َفَفَسُقوا ِفيَهاا َفَحا َّ   َوِإَذا َأَرْدَنا َأْن ُنْهِلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَر
َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّْرَناَها َتْدِمرًيا

(5). 
من كفر النعمة وعادم شاكرها    -والعياذ باهلل-وكل ذلك 

فإن اإلنسان إذا توالت عليه النعم وكثرت يف ياده  , والقيام حبقها
اخلريات قد يلهى ويستغ  عن ربه وينقطع إىل الدنيا وتكون هاي  

 !!اته وهناية علمهحي
, كان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ال يكاد يعيب طعامًا

ألجعلنَّه حىت يعيبه؛ فجعل لبنًا حامضًا مث : فقال غالمه يرفأ أو أسلم
                                     

 .24/105جمموع الفتاوى ( 1)
 .152ص , الزهد للبيهقي( 2)
 .24: اآلية, سورة املؤمنون( 3)
 .45: اآلية, سورة الواقعة( 4)
 .22: اآلية, سورة اإلسراء( 5)
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ما أطيب هذا من رزق : مث قال, فأخذ منه فقطب: قال, قربه إليه
 .(1)اهلل عز وجل

ا وزينتها هذا سفيان الثوري رمحه اهلل وهو يتحدث عن الدني
ليس بأكل , الزهد يف الدنيا قصر األمل: قال! وما هو الزهد فيها؟

 .(2)الغليظ وال بلبس العباء
 وجاادت اكااوع يطاارده رغيااف   

 
  

 وملااا الكااف ماان ماااء الفاارات      
 وقااال الطعااام عاااون للمصااالي  

 
  

 (3)وكثااار الطعااام عاااون للسااابات  
وجيففه  يعجن دقيقه( الغالم)كان عتبة : قال عبداهلل بن الفرج 

, كسرة وملح حىت هننأ يف الدار اآلخرة: يف الشمس مث يأكله ويقول
العرس يف : وكان يأكل خبزًا وملحًا ويقول, الشواء والطعام الطيب

 .الدار اآلخرة
مسعت أيب إذا وصف أهال الادنيا   : وقال عبداهلل بن مشيط

, إمنا مهته بطنه وفرجاه وجلاده  , قليل الفطنة, دائم الِبْطنة: يقول
مىت أصبح فآكل وأشرب وأهلو وألعب؟ مىت أُمسي فأناام؟  : يقول

                                     

 .282ص , الزهد لإلمام أمحد( 1)
 .155ص , مع العلوم واحلكمجا( 2)
 .7/122حلية األولياء ( 3)
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 .(1)جيفة بالليل بطَّال بالنهار
وقد يظن بعض الناس أن هذه األقوال دعوة إىل ترك األكال  

 !!احلالل وصرف النفس عنه
لكن يبني لنا حيىي بن معاذ توضيح ذلك كله فيقاول وهاو   

, ترك الاذنوب آمركم ب, لست آمركم بترك الدنيا: حيدث أصحابه
وأنتم إىل إقامة الفريضاة  , وترك الذنوب فريضة, ترك الدنيا فضيلة

 .أحوج منكم إىل احلسنات والفضائل
ما أدرك من أدرك إال من كان يعقل ما : قال إبراهيم بن أدهم

 .(2)يدخل جوفه
 :أخي املسلم

لإلنسان فيها حظ وهى األرض وما , والدنيا أعيان موجودة
وما عليها ملبس ومطعم , سكن اآلدميفإن األرض , عليها

, وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إىل اهلل عز وجل, ومركب
كما ال تبقى الناقة يف طريق احلج إال , فإنه ال يبقى إال هبذه املصاحل

, فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه املأمور ُيمدح, اما يصلحها
فإنه ليس , ع يف الذمومن أخذ منها فوق احلاجة يكتنفه الشره ووق

ويشغل , ألنه خيرج عن النفع إىل األذى, للشره يف تناول الدنيا وجه
ويصري امثابة من أقبل يعلف , عن طلب اآلخرة فيفوت املقصود

                                     

 .155ص , الزهد لإلمام أمحد( 1)
 .1/201اإلحياء ( 2)
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وينسى أن الرفقة قد , ويغري عليها ألوان الثياب, ويرد هلا املاء, الناقة
 .سارت فإنه يبقى يف البادية فريسة للسباع هو وناقته

ألن الناقة ال تقوى , وال وجه أيضًا للتقصري يف تناول احلاجة
أن يؤخاذ  : فالطريق السليم هى, على السري إال بتناول ما يصلحها

فاإن  , من الدنيا ما حيتاج إليه من الزاد للسلوك وإن كان مشتهى
 .(1)إعطاء النفس ما تشتهيه عون هلا وقضاء حلقها

, يكثر مالك وولدك ليس اخلري أن: قال علي بن أيب طالب
وال خري يف الدنيا إال , ولكن اخلري أن يكثر عملك ويعظم حلمك

ورجل , رجل أذنب ذنوبًا فهو يتدارك ذلك بتوبة: ألحد رجلني
كيف يقلُّ ما , وال يقلُّ عمٌل يف تقوى, يسارع يف اخلريات

 .(2)ُيتقّبل
وعليك أخي الكرمي بوصية سفيان الثوري عندما سأله رجل 

ولآلخرة بقدر , اعمل للدينا بقدر بقائك فيها: قال, وص أ: فقال
 .(3)والسالم. بقائك فيها

اللحام  )دخلت على سفيان وهو يأكل طباهج : قال مؤمل
, مل آمركم أن تأكلوا طيبًا: فقال, فكلمته يف ذلك, ببيض( املشرح

                                     

 .122ص, خمتصر منهاج القاصدين( 1)
 .2/112صفة الصفوة ( 2)
 .7/52حلية األولياء ( 3)
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 .(1)اكتسبوا طيبًا وكلوا
ن احلماار  إ: وقيل إن سفيان الثوري رمحه اهلل أكل ليلة فقال

 .فقام تلك الليلة حىت أصبح, إذا زيد يف علفه زيد يف عمله
فعلى املسلم أن ينوي بأكله أن يتقوى به على طاعة اهلل تعاىل 

بل .. ليكون مطيعًا باألكل وال يقصد التلذذ والتنعم باألكل فحسب
 .يكون األكل زادًا له للطاعة ونشاطًا يف العبادة

مثانني سنة ماا أكلات شايئًا    منذ : قال إبراهيم بن شيبان
 .لشهويت

فإنه إذا أكل ألجل قاوة  , ويعزم مع ذلك على تقليل األكل
العبادة مل تصدق نيته إال بأكل ما دون الشبع؛ فإن الشبع مينع مان  

فمن ضرورة هذه النية كسر الشهوة وإيثار , العبادة وال يقوي عليها
 .القناعة على االتساع

: الكفاف من الرزق ما هو؟ قالُسئل سعيد بن عبدالعزيز عن 
 .(2)شبع يوم وجوع يوم
 :أخي املسلم

فبها أخرج آدم عليه , أعظم املهلكات البن آدم شهوة البطن
إذ ِنُهيا عان  , السالم وحواء من دار القرار إىل دار الذل واالفتقار

, الشجرة فغلبتهما شهواهتما حىت أكال منها فبدت هلما ساوءاهتما 
                                     

 .7/117السري ( 1)
 .2/122تذكرة احلفاظ , 8/17السري ( 2)
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إذ , ينبوع الشهوات ومنبت األدواء واآلفات والبطن على التحقيق
مث تتباع شاهوة   , يتبعها شهوة الفرج وشدة الشبق إىل املنكوحات

الطعام والنكاح شدة الرغبة يف اجلاه واملال اللذين مها وسايلة إىل  
مث يتبع استكثار املال واجلااه  , التوسع يف املنكوحات واملطعومات

مث يتولد بينهما آفة , اسداتأنواع الرعونات وضرر املنافسات واحمل
مث يتداعى ذلك إىل احلقد , الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكربياء

مث يفضي ذلك بصااحبه إىل اقتحاام   , واحلسد والعداوة والبغضاء
وكل ذلك مثرة إمهال املعدة وما يتولاد  , البغي واملنكر والفحشاء

فسه باجلوع وضيَّق ولو ذلَّل العبد ن, منها من بطر الشبع واالمتالء
به جماري الشيطان ألذعنت لطاعة اهلل عز وجل ومل تسلك سابيل  

ومل ينجر به ذلك إىل االهنماك يف الادنيا وإيثاار   , البطر والطغيان
 .(1)ومل يتكالب كل هذا التكالب على الدنيا, العاجلة على العقىب

وذلاك أن  , فاألكل يف مقام العدل يصح البدن وينفي املرض
والادوام  , مث يرفع يده وهو يشتهيه, ول الطعام حىت يشتهيهال يتنا

وقد قلَّل أقوام مطااعمهم  , على التقلل من الطعام يضعف القوى
ولايس  , وظنوا جبهلهم أن ذلك فضيلة, حىت قصروا عن الفرائض

. ومن مدح اجلوع فإمنا أشار إىل احلالاة الايت ذكرناهاا   , كذلك
فإن آخرها يفتقر إىل , مورويسهل االحتراز عن ذلك يف بدايات األ

ومثاله من يصرف عنان الدابة عناد  , وقد ال ينجع, عالج شديد
                                     

 .1/87اإلحياء ( 1)
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, فما أهون منعها بصارف عناهناا  , توجهها إىل باب تريد دخوله
مثال من يتركها حاىت تادخل   , ومثال من يعاجله بعد استحكامه

وما أعظم التفاوت , مث يأخذ بذنبها جيرها إىل وراء, الباب وجتاوزه
 (1)!!األمرين بني

 حساابك ماان دهاارك هااذا القااوت  
 

  
 (2)مااا أكثاار القااوت ملاان ميااوت      

دخلت خادمة منزل طلحة بن مصرف تقتبس نارًا وطلحاة   
مكانك يا فالنة حىت نشوي أليب حمماد  : فقالت هلا امرأته, ُيصلي

ماا  : فلما قضى الصالة قال, هذا القديد على قصبتك يفطر عليها
سلي إىل سيدهتا تستأذنيها حبسك إياها صنعت؟ ال أذوقها حىت تر

 .(3)وشواءك على قصبتها
أماا  .. وهذا من شدة ورعهم وبعدهم عن أخذ حقوق الغري
 !!يف نفقتهم وجودهم فإهنم يضربون أروع األمثال يف ذلك

أطعموه الساكر؛  : كان الربيع بن خثيم إذا جاءه السائل قال
 .(4)فإن الربيع حيب السكر

فيادعون شاهوة   .. ا حيبون من األكللقد كانت نفقتهم ام
: قال اهلل تعاىل, بطوهنم احتسابًا لألجر واملثوبة فينفقون ويتصدقون

                                     

 .277ص , ر منهاج القاصدينخمتص( 1)
 .227ص, الزهد للبيهقي( 2)
 .5/25حلية األولياء ( 3)
 .2/144الزهد البن السري ( 4)



 

 31 وثلث لطعامك

 َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن
(1). 

إن الادنيا أجاٌل   , أيها الناس: خطب شداد بن أوس فقال
حيكم , مستأخر وإن اآلخرة أجل, يأكل منها الرب والفاجر, حاضر

وإن الشر كله , أال وإن اخلري كله حبذافريه يف اجلنة, فيها ملك قادر
 .(2)حبذافريه يف النار

: وقال عمرو بن العاص رضي اهلل عنه وكأنه ُيطلُّ على زماننا
 .(3)إذا مل يكن للرجل جتارة إال الطعام طغى وبغى

وما ظنك امن يفكر يف عشائه ومن ماذا يتكون وهو على 
يأكل !! ودينه مرقع!! وتراه يسأل وحيرض على بطنه, ام الغداءطع

من نعم اهلل ويعصي بنعمه اليت أنعم عليه من عني ومسع ويد 
 !!.ورجل

قالت امرأة مشيط : حدث  رجل قال: قال ابن معاوية الغاليب
إنا نعمل الشيء فيربد؛ نشتهي أن تأكل ! يا أبا متام( ابن عجالن)

واهلل إن أبغض ساعايت : فقال,  يفسد ويربدمنه معنا فال جتيء حىت
 .إىل الساعة اليت آكل فيها

فقيل , عوتبت فيه, وعن ميمون بن مهران أن امرأة ابن عمر
ال نصانع لاه   , فما أصنع به: أما تلطفني هبذا الشيخ؟ فقالت: هلا

فأرسلت إىل القوم من املساكني كاانوا  , طعامًا إال دعا من يأكل
                                     

 .21: اآلية, سورة آل عمران( 1)
 .1/422حلية األولياء ( 2)
 .71ص, الزهد لإلمام أمحد( 3)
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خرج من املسجد فأعطتهم وقالات هلام ال   جيلسون بطريقه إذا 
, مث جاء إىل بيته فقال أرسلوا إىل فالن وإىل فاالن , جتلسوا بطريقه

, وكانت امرأته أرسلت إليهم بطعام وقالت إن دعاكم فال تاأتوه 
فلام  , أردمت أن ال أتعشى الليلاة : فقال ابن عمر رضي اهلل عنهما

 . (1)يتعشَّ تلك الليلة
كأنه خياطب أهل البطون من مههم مجع وهذا حيىي بن معاذ و

لو خاف , مسكني ابن آدم: الدنيا ومتابعتها حىت أصبحوا عبيدًا هلا
 .(2)النار كما خياف الفقر دخل اجلنة

 !أين حنن من هؤالء؟: أخي احلبيب

فاشتهى حلم دجااج  , وطال به وجعه, ضرب الربيع الفاجل
ت دجاجة بدرهم مث حكى المرأته فاشتر, فكفَّ نفسه أربعني يومًا

مث , وجعلت له أصباغًا كاحللوى, وخبزت له خبزًا, ودانقني فسوهتا
, تصدقوا علّي: فقال, فلما ذهب ليأكل قام سائل, جاءت باخلوان

فأنا أصنع ماا هاو   : قالت, خذي هذا فادفعيه إليه: وقال, فكفَّ
وتأكال أنات   , نعطيه مثن هذا: وما هو؟ قالت: قال, أحب إليه
فجاءت بثمن الدجاجاة  , ائتي  بثمنه, د أحسنتقال ق, شهوتك

ضعيه علاى هاذا وادفعياه مجيعاًا إىل     : واخلبز واألصبا  فقال
 .(3)السائل

                                     

 .2/128حلية األولياء ( 1)
 .20/178تاريخ بغداد ( 2)
 .182ص , أحسن احملاسن( 3)
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كان النجاد يصوم الدهر ويفطار  : قال أبو إسحاق الطربي
فإذا كان ليلة اجلمعة أكل تلك اللقم اليت , على رغيف ويترك لقمة

 .(1)استفضلها وتصدق بالرغيف
واهلل لقد أدركت أقواماًا ماا   : ال عنهم احلسنأولئك قوم ق

, وال أمر يف أهله بصنعة طعام قط, ُطوي ألحدهم يف بيته ثوب قط
 .(2)!!وما جعل بينه وبني األرض شيئًا قط

من أراد أن تغزر دموعه ويرق قلباه   :وقال احلسن بن حيىي
 .فليأكل وليشرب يف نصف بطنه
: أبا سليمان فقاال فحدثت هبذا : قال أمحد ابن أيب احلواري

وأرى هاؤالء قاد   " ثلث طعام وثلث شراب: "إمنا جاء احلديث
 .حاسبوا أنفسهم فرحبوا سدسًا
اجلوع يبعث على الرب كما تبعث : وقال حممد بن النضر

 .البطنة على األشر
إىل اإلقالل من األكل يف حديث املقدام  وقد ندب النيب 

يف الصحيحني عنه و, "حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه": وقال
 والكافر يأكل يف سبعة , املؤمن يأكل يف معي واحد": أنه قال

, واملراد أن املؤمن يأكل بآداب الشرع فيأكل يف معي واحد. "أمعاء
 .والكافر يأكل امقتضى الشهوة والشدة والنهم فيأكل يف سبعة أمعاء

                                     

 .1/828تذكرة احلفاظ ( 1)
 .1/242حلية األولياء ( 2)
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مع اإلقالل من األكل واالكتفاء ببعض الطعام إىل  وندب 
وطعاام  , طعام الواحد يكفي االثانني ": فقال, ار بالباقي منهاإليث

 ."وطعام الثالثة يكفي األربعة, االثنني يكفي الثالثة
فأحسن ما أكل املؤمن يف ثلث بطنه وشرب يف ثلث وتارك  

 .للنفس ثلثًا؛ فإن كثرة الشرب جتلب النوم وتفسد الطعام
فاإذا مل تشارب مل   , كل ما شئت وال تشرب: قال سفيان

 .ئك النومجي
, كان شباب يتعبدون يف ب  إسارائيل : وقال بعض السلف

ال تأكلوا كثريًا فتناموا كثريًا : فإذا كان فطرهم قام عليهم قائم فقال
 .فتخسروا كثريًا

وأصحابه جيوعون كثريًا وال يشربون كثريًا  وقد كان النيب 
 إال, وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام, يتقللون من أكل الشهوات

وهلذا كان ابن , أن اهلل ال خيتار لرسوله إال أكمل األحوال وأفضلها
 .عمر يتشبه به يف ذلك مع قدرته على الطعام وكذلك أبوه من قبله

من  ما شبع آل حممد ": ويف الصحيحني عن عائشة قالت
 ."خبز شعري يومني متتابعني ح  قبض

  ما شبع رسول اهلل": وخرج البخاري عن أيب هريرة قال
 خرج رسول اهلل : "وعنه قال. "من طعام ثالثة أيام ح  قبض

 ".من الدنيا ومل يشبع من خبز شعري
ويف صحيح مسلم عن عمر أنه خطب فذكر ما أصاب الناس 
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يظل اليوم يلتوي ما جيد  لقد رأيت رسول اهلل : "من الدنيا فقال
 ".دقاًل

 وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس عن الانيب  
ولقد أخفب يف اهلل وما , لقد ُأوذيب يف اهلل وما يؤذى أحد": قال

وقد أتب علّي ثالث من بني يوم وليلة وما يل طعاام  , خيا  أحد
 .(1)"إال ما وراه إبط بالل

وهذه النعمة العظيمة اليت نتقلب فيها من الطعام والشاراب  
هى مطية ُلحسن العبادة وطوهلا فقد كان سفيان الثاوري حسان   

إن الدابة إذا مل حتسان إليهاا يف العلاف مل    : عم وكان يقولاملط
 .(2)تعمل

ما اجتمع علي مائديت لونان من طعام : قال القاسم بن خميمر
 .(3)واحد

إن , كان ليحىي القطان نفقة من غلته: وقال حممد بن صفوان
وإن , وإن دخل شعري أكل شعريًا, دخل من غلته حنطة أكل حنطة

 .(4)دخل متر أكل مترًا
ما قدمت له فاكهة فترك أكلها , يأكل فاكهة بلده وكان 

بل كان , وال على سبيل الورع الفاسد, ال على سبيل الزهد الفاسد
                                     

 .417ص, جامع العلوم واحلكم( 1)
 .12ص, منهاج القاصدين( 2)
 .2/80حلية األولياء ( 3)
 .2/28السري ( 4)
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َيا َأيَُّهاا   : وال يتكلف مفقودًا ويتبع قوله تعاىل, ال يرد موجودًا
لَِّه ِإْن ُكْنُتْم الَِّذيَن َآَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروا ِل

ِإيَّاُه َتْعُبُدوَن
(1). 

فمن حرم الطيبات عليه وامتنع مان  , فأمر باألكل والشكر
: فهو مذموم مبتدع داخل يف قوله تعاىل, أكلها بدون سبب شرعي

  َْيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا ُتَحرُِّموا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ اللَُّه َلُكام
(2) ,

ُثامَّ  * : قال تعاىل, بدون الشكر الواجب فيها مذموم ومن أكلها
َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم

 .أي شكر النعيم (3)
الطاعم الشاكر مبنزلة ": أنه قال وقد روي عن النيب 

إن اهلل ": أنه قال ويف الصحيح عن النيب , "الصا م الصابر
د بأن يأكل األكلة فيحمده عليها أو يشرب لريضى عن العب

 ."الشربة فيحمده عليها
 .وكذلك اإلسراف يف األكل مذموم وهو جماوزة احلد

, ومن أكل بنية االستعانة على عبادة كان مأجورًا على ذلك
يف احلديث  كما قال النيب , وكذلك ما ينفقه على أهل بيته

: وقال لسعد "قةنفقة املسلم على أهله حيتسبها صد": الصحيح
إنك لن تنف  نفقة تبتلي  ا وجه اهلل إال ازددت  ا درجة "

                                     

 .271: اآلية, سورة البقرة( 1)
 .87: اآلية, سورة املائدة( 2)
 .8: اآلية, سورة التكاثر( 3)
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 .(1)"ح  اللقمة تضعها يف يّف امرأتك, ورفعة
 .(2)وكان عبداهلل بن عمر ال يأكل طعامًا إال وعلى خوانه يتيم

أنه يغلق , اليت ال يكاد يفطن هلا, ومن دقيق نعم اهلل على العبد
إليه من يطرق عليه الباب يسأله شايئًا مان   فريسل اهلل , عليه بابه
 .(3)ليعرف نعمته عليه, القتت

مث يكرمه اهلل عز وجل بسخاء اليد وطيب النفس فيعني أهل 
ويساعد األرامل واأليتام سعيًا وطلبًا , الكرب وأصحاب احلاجات

 .ملرضاة اهلل عز وجل
, رحم اهلل عبدًا جعل العيش عيشًا واحدًا: كان احلسن يقول

, واجتهد يف العبادة, ولزق باألرض, ولبس خلقًا, كل كسرةفأ
ابتغاء الرمحة حىت يأتيه , وهرب من العقوبة, وبكى على اخلطيئة
 .(4)أجله وهو على ذلك

 خلقااااان ال ارضااااى مفاهلمااااا 
 

  
 بطااار اللاااة ومذلاااة الفقااار     

 فااإذا غنيااب فااال تكاان بطااراً     
 

  
 (5)وإذا افتقاااارت علااااى الاااادهر  

                                      

 .11/121جمموع الفتاوى ( 1)
 .2/122حلية األولياء ( 2)
 .274ص, عدة الصابرين( 3)
 .1/25الزهد للبيهقي ( 4)
 .4/172السري ( 5)
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عجبت للناس حيتمون من الطعام خمافة : شربمة قال عبداهلل بن
 .(1)وال حيتمون من الذنوب خمافة النار, الداء

أن امرأة من الصاحلات أتاها نعي : ومن صور الورع العجيبة
فرفعت يديها من العجني وقالت هذا طعام قد , زوجها وهى تعجن
 .(2)صار لنا يف شريك

قاال  , عنه وأعظم من ذلك ورع الصديق أيب بكر رضي اهلل
كنا مع أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه : زيد بن أرقم رضي اهلل عنه

بكي وبكى حىت , فلما أدناه من فيه, فأيت اماء وعسل, فدعا بشراب
حىت ظنوا أهنم , مث عاد وبكى, فسكتوا وما سكت, أبكى أصحابه

يا خليفة رسول : فقالوا, مث مسح عينيه: قال, مل يقدروا على مسألته
فرأيته يدفع عن نفساه  , كنت مع رسول اهلل: ما أبكاك؟ فقال, اهلل
ما الذي تدفع عان  , يا رسول اهلل: فقلت, ومل أر معه أحدًا, شيئًا

, فرجعت, إليك ع : فقلت هلا, هذه الدنيا مثلت يل: "نفسك؟ قال
 .(3)"إنك إن أفلتَّ م  فلن يفلت م  من بعدك: فقالت

َعلم , حه شاء أم أىبمن أكل احلرام عصت جوار: قال سهل
ووفقات  , ومن كانت طعمته حالاًل أطاعته جوارحه, أو مل يعلم
 .للخريات

                                     

 .2/148السري ( 1)
 .تع  الورثة ومن له حق( 2)
 .157ص , عدة الصابرين( 3)
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رقَّات مضاجعك   , يا أبا عبدالرمحن: وقال رجل البن عمر
فلاو  , وجلساؤك ال يعرفون لك حقك وال شارفك , وكرب سنك

: قال, أمرت أهلك أن جيعلوا لك شيئًا يلطفونك إذا رجعت إليهم
وال اثنيت عشرة سنة , بعت منذ إحدى عشرة سنةواهلل ما ش, وحيك

فكيف يب , وال أربع عشرة سنة مرة واحدة, وال ثالث عشرة سنة
 .(1)وإمنا بقي م  ما بقي
 : أخي احلبيب

وهي من , من سنن املرسلني إطعام الطعام وإكرام الضيف
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم : "عالمات اإلميان لقوله 

 .(2).."ضيفه
 :ويقول الشاعر

 أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله  
 وخيصب عند  واحملل جديب

 ما اخلصب لألضيا  يف كثرة
  (3)القرى ولكنما وجه الكرمي خصيب

طبخت له قدر سكباج , ملا قدم سفيان علينا: قعبد الرازقال 
يا : مث قال, فأكل فأكل مث أتيته بزبيب الطائف( حلم يطبخ خبل)

                                     

 .525ص, جامع العلوم واحلكم( 1)
 .متفق عليه( 2)
 .415ص, مكاشفة القلوب( 3)
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 .(1)مث قام يصلي حىت الصباح, ف احلمار وكدهاعل, عبدالرازق
ولو كانت الطاعة والعبادة بكثرة األكل وتوفر النعم لكناا  

ولكنها حياة القلوب وموهتاا ال  , أكثر منهم قيامًا وصالة وعبادة
 !!.كثرة األكل وتنوع األصناف

إذا كان عندي دقيق وقصب ما أبايل ما فات  من : قال شعبة
 .الدنيا

 وناماااب عياااون ساااهرت أعاااني 
 
 
 

  
 ألمااااور تكااااون أو ال تكااااون   

 
 
 

 فاااطرد اهلاامَّ مااا اسااتطعب عاان   
 

  
 الااانفس فحمالناااك اهلماااوم جناااون  

 إن ربااًا كفاااك باااألمس مااا كااان   
 

  
 (2)سااايكفيك يف غاااد ماااا يكاااون   

رأى عمر بن اخلطاب حلمًا معلقًا : عن جابر بن عبد اهلل قال 
فقال , شتهيت حلمًا فاشتريتها: ما هذا يا جابر؟ قلت: يف يدي فقال

أفكلما اشتهيت يا جابر اشتريت؟ أفكلما اشتهيت يا جاابر  : عمر
َأْذَهْبُتْم َطيَِّبااِتُكْم ِفاي    اشتريت؟ أما ختاف هذه اآلية يا جابر 

َحَياِتُكُم الدُّْنَيا
(3). 

                                     

 .7/177السري ( 1)
 .4/2127رة احلفاظ تذك( 2)
 .1: اآلية, سورة األحقاف( 3)
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ما هاذا؟  : فقال, دخل عمر على ابنه عاصم وهو يأكل حلمًا
َأَو كلما قرمت إىل شيء أكلته؟ كفى بااملرء  : قال, َقَرْمنا إليه: قال

 .(1)سرفًا أن يأكل كل ما يشتهي
لو : فقال له, وروي أن ابنًا لسمرة بن جندب أكل حىت بشم

 !!مت ما صليت عليك
, إذا أكلت رغيفًا اشاد باه صاليب   : قال صفوان بن حمرز

 .(2)وشربت كوز ماء فعلى الدنيا وأهلها العفاء
 سرةُملك كسرى تلين عنه ك

 حر اجتزاء بالوشلاااوعن الب
 اعترب حنن قسمنا بيناااهم 

   ناازل اقًا وباحلااَتْلقُه ح
وتأمَّل يف فعل السلف وقناعتهم بالرزق مع كثرة طاعتهم 

 .وحسن عبادهتم
: ويقول, كان حممد بن واسع يبل اخلبز اليابس باملاء ويأكل

 .من قنع هبذا مل حيتج إىل أحد
تفجرت ينابيع اخلريات وكثر يف الرزق ويف هذا الزمن الذي 

 .خيشى أن يكون ذلك استدراجًا
إذا رأيت اهلل عز وجل يتابع نعمه عليك : قال سلمة بن دينار

                                     

 .222ص , تاريخ عمر البن اجلوزي( 1)
 .210ص, تاريخ اخللفاء( 2)
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 .(1)وأنت تعصيه فاحذره
 هب أن البعث مل تأتناا رساله  

 
 وجامحااة النااار مل ُتضاارم   

 أليس يف الواجاب املساتح    
 

 (2)!حياء العبااد مان املانعم؟    
ليس لنا ما , أمسينا مع إبراهيم بن أدهم ليلة: شارقال ابن ب 

ماذا أنعم اهلل على الفقراء واملساكني , يا ابن بشار: فقال, نفطر عليه
من النعيم والراحة؟ ال يسأهلم يوم القيامة عن زكاة وال حج وال 

امللوك -حنن واهلل , ال تغتم فرزق اهلل سيأتيك, صدقة وال صلة رحم
, ال نبايل على أي حال كنا إذا أطعنا اهلل, لراحةتعجلنا ا -واألغنياء

فإذا برجل قد جاء بثمانية , وقمت إىل صاليت, مث قام إىل صالته
فدخل سائل فأعطاه ثالثة , كل يا مغموم: فقال, أرغفة ومتر كثري
 .(3)وأعطاين ثالثة وأكل رغيفني, أرغفة مع متر

 :يف اجلوع عشر فوائد هي: أخي احلبيب
, صفاء القلب وإيقاد القرحية وإنقاذ البصرية :ىلالفا دة األو

فإن الشبع يورث البالدة ويعمي القلب ويكثر البخار يف الدما  
شبه السكر حىت حيتوي على معان الفكر فيثقل القلب بسببه عن 

بل الصيب إذا أكثر األكل , اجلريان يف األفكار وعن سرعة اإلدراك
 .واإلدراكبطل حفظه وفسد ذهنه وصار بطيء الفهم 

                                     

 .1/257صفة الصفوة ( 1)
 .215ص , التخويف من النار( 2)
 .7/124السري ( 3)
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, ومثل القناعة مثل السحاب, مثل اجلوع مثل الرعد: ويقال
 .واحلكمة كاملطر

رقة القلب وصفاؤه الذي به يتهيأ إلدراك لذة : الفا دة الثانية
فكم من ذكر جيري على اللسان مع حضور , املثابرة والتأثر بالذكر

حجابًا القلب ولكن القلب ال يتلذذ به وال يتأثر حىت كأن بينه وبينه 
 .من قسوة القلب

أحلى ما تكاون إيلَّ العباادة إذا   : قال أبو سليمان الداراين
 .التصق ظهري ببط 
االنكسار والذل وزوال البطر والفرح واألشر : الفا دة الثالثة

فال تنكسر النفس وال , الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة عن اهلل تعاىل
هبا وختشع له وتقف فعنده تسكن لر, تذل بشيء كما تذل باجلوع

على عجزها وذهلا إذا ضعفت منتها وضاقت حيلتها بلقيمة طعام 
وما مل . وأظلمت عليها الدنيا لشربة ماء تأخرت عنها, فاتتها

وإمنا , يشاهد اإلنسان ذل نفسه وعجزه ال يرى عزة مواله وال قهره
سعادته يف أن يكون دائمًا مشاهدًا نفسه بعني الذل والعجز ومواله 

 .ني العز والقدرة والقهربع
وال ينسى أهل , أن ال تنسى بالء اهلل وعذابه: الفا دة الرابعة

والعبد الفطن ال , فإن الشبعان ينسى اجلائع وينسى اجلوع, البالء
فيذكر من عطشه , يشاهد بالء من غريه إال يتذكر بالء اآلخرة

حىت , ومن جوعه جوع أهل النار, عطش اخللق يف عرصات القيامة
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, أهنم ليجوعون فيطعمون الضريع والزقوم ويسقون الغساق واملهل
فإنه هو الذي , فال ينبغي أن يغيب عن العبد عذاب اآلخرة وآالمها

فمن مل يكن يف ذلة وال علة وال قلة وال بالء نسي , يهيج اخلوف
فينبغي أن , عذاب اآلخرة ومل يتمثَّل يف نفسه ومل يغلب على قلبه

وأوىل ما يقاسيه من , ساة بالء أو مشاهدة بالءيكون العبد يف مقا
 .اجلوع فإن فيه فوائد مجة سوى تذكر عذاب اآلخرة

كسار شاهوات   : وهى من أكرب الفوائد: الفا دة اخلامسة
فإن منشاأ  , املعاصي كلها واالستيالء على النفس األمارة بالسوء

ومادة القوى والشهوات ال حمالة , املعاصي كلها الشهوات والقوى
وإمنا السعادة كلاها يف  , فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة, األطعمة

وكما أنك ال , والشقاوة يف أن متلكه نفسه, أن ميلك الرجل نفسه
متلك الدابة اجلموح إال بضعف اجلوع فإذا شبعت قويت وشردت 

إن القوم ملا شبعت بطوهنم مجحت هبم . فكذلك النفس, ومجحت
 .نفوسهم إىل هذه الدنيا

 .يست فائدة واحدة بل هي خزائن الفوائدوهذه ل
وأقل ما , اجلوع خزانة من خزائن اهلل تعاىل: ولذلك قيل

فإن اجلائع ال يتحرك , شهوة الفرج وشهوة الكالم: يندفع باجلوع
عليه شهوة فضول الكالم فيتخلص به من آفات اللسان كالغيبة 

, فيمنعه اجلوع من كل ذلك, والفحش والكذب والنميمة وغريها
وال يكب , وإذا شبع افتقر إىل فاكهة فيتفكه ال حمالة بأعراض الناس
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 .الناس يف النار على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم
. واجلوع يكفي شارها , وأما شهوة الفرج فال ختفى غائلتها

, وإن منعته التقوى فال ميلك عيناه , وإذا شبع الرجل مل ميلك فرجه
فيخطر له , طرف فال ميلك فكرهفإن ملك عينه بغض ال, فالعني تزين

من األفكار الرديئة وحديث النفس بأسباب الشهوة ما يتشوش باه  
 .وراما عرض له ذلك يف أثناء الصالة, مناجاته

فإن من شبع , دفع النوم ودوام السهر: الفا دة السادسة
ويف كثرة النوع ضياع , شرب كثريًا ومن كثر شربه كثر نومه

والعمر أنفس , ة الطبع وقساوة القلبالعمر وفوت التهجد وبالد
والنوم موت فتكثريه ينقص , وهو رأس مال العبد فيه يتجر, اجلواهر
ومهما غلب النوم . مث فضيلة التهجد ال ختفى ويف النوم فواهتا, العمر

والشبع جملبة , فالنوم منبع اآلفات. فإن هتجد مل جيد حالوة العبادة
 .واجلوع مقطعة له, له

تيسري املواظبة على العبادة فإن األكل مينع : ابعةالفا دة الس
وراما , من كثرة العبادات ألنه حيتاج إىل زمان يشتغل فيه باألكل

مث حيتاج إىل غسل اليد , حيتاج إىل زمان يف شراء الطعام وطبخه
واألوقات . مث يكثر ترداده إىل بيت املاء لكثرة شربه, واخلالل

الذكر واملناجاة وسائر العبادات  املصروفة إىل هذا لو صرفها إىل
 .لكثر رحبه

رأيت مع علي اجلرجاين سويقًا يساتف مناه   : قال السري
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إين حسبت ما باني املضاغ إىل   : ما محلك على هذا؟ قال: فقلت
 .االستفاف سبعني تسبيحة فما مضغت اخلبز منذ أربعني سنة

 .فانظر كيف أشفق على وقته ومل يضيعه يف املضغ
فينبغاي أن  , مر جوهرة نفيسة ال قيمة هلاوكل نفس من الع

يستويف منه خزانة باقية يف اآلخرة ال أخر هلا بصرفه إىل ذكار اهلل  
 .وطاعته

ومن مجلة ما يتعذر بكثرة األكل الدوام على الطهارة ومالزمة 
ومان  . فإنه حيتاج إىل اخلروج لكثرة شرب املاء وإراقتاه , املسجد

فالصوم ودوام االعتكاف , اجلوع مجلته الصوم فإنه يتيسر ملن تعود
ودوام الطهارة وصرف أوقات شغله باألكل وأسابابه إىل العباادة   

وإمنا يستحقرها الغافلون الذين مل يعرفوا قدر الادين  , أرباح كثرية
َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن اْلَحَياِة  : لكن رضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا هبا

َرِة ُهْم َغاِفُلوَنالدُّْنَيا َوُهْم َعِن اْلَآِخ
(1) . 

وقد أشار أبو سليمان الداراين إىل ست آفات من الشبع 
وتعذر , فقد حالوة املناجاة: من شبع دخل عليه ست آفات: فقال

وحرمان الشفقة على اخللق ألنه إذا شبع ظّن أن , حفظ احلكمة
وأن أول سائر , وزيادة الشهوات, وثقل العبادة, اخللق كلهم شباع

 .والشباع يدورون حول املزابل, نني يدورون حول املساجداملؤم
يستفيد من قلة األكل صحة البادن ودفاع   : الفا دة الثامنة

                                     

 .7: اآلية, سورة الروم( 1)
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فإن سببها كثرة األكل وحصول فضله األخالط يف املعدة , األمراض
مث املرض مينع من العبادات ويشوش القلب وميناع مان   . والعروق

الفصد واحلجامة والدواء وحيوج إىل , وينغص العيش, الذكر والفكر
وكل ذلك حيتاج إىل مؤن ونفقات ال خيلو اإلنسان منها , والطبيب

ويف اجلوع ما , بعد التعب عن أنواع من املعاصي واقتحام الشهوات
 .مينع ذلك كله

, وعراقي, ورومي, هندي: حكي أن الرشيد مجع أربعة أطباء
, اء فياه ليصف كل واحد منكم الدواء الذي ال د: وقال, وسوادي

, الدواء الذي ال داء فيه عندي هو اإلهليلج األساود : فقال اهلندي
هو عنادي  : وقال الرومي, هو حب الرشاد األبيض: وقال العراقي
اإلهليلج يعفص املعادة  : وقال السوادي وكان أعلمهم, املاء احلار
واملاء احلار يرخاي  , وحب الرشاد يزلق املعدة وهذا داء, وهذا داء
الدواء الذي ال داء معاه  : فما عندك؟ فقال: قالوا, ا داءاملعدة وهذ

وأن ترفع يدك عنه وأنات  , عندي أن ال تأكل الطعام حىت تشتهيه
 .صدقت: فقالوا, تشتهيه

فإن من تعود قلة األكل كفاه , خفة املؤنة: الفا دة التاسعة
والذي تعود الشبع صار بطنه غرميًا مالزمًا له , من املال قدر يسري

فيقول ماذا تأكل اليوم؟ فيحتاج إىل أن , خنقه يف كل يومأخذ ام
, فيكتسب من احلرام فيعصي أو من احلالل فيذل, يدخل املداخل

وراما حيتاج إىل أن ميد أعني الطمع إىل الناس وهو غاية الذل 
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 .واملؤمن خفيف املؤنة, والقماءة
إين ألقضي عامة حاوائجي باالترك   : وقال بعض احلكماء

 .أروح لقليبفيكون ذلك 
ستقرض من غريي لشهوة أو زيادة اإذا أردت أن : وقال آخر

 . استقرضت من نفسي فتركت الشهوة فهي خري غرمي يل
وكان إبراهيم بن أدهم رمحه اهلل يسأل أصحابه عن سعر 

 .أرخصوها بالترك: فيقول, املأكوالت فيقولون إهنا غالية
إن كان : أحوالاألكول مذموم يف ثالثة : وقال سهل رمحه اهلل

وإن , من أهل العبادة فيكسل وإن كان مكتسبًا فال يسلم من اآلفات
 .كان امن يدخل عليه شيء فال ينصف اهلل تعاىل من نفسه

أن يتمكن من اإليثار والتصدق اما فضل من : الفا دة العاشرة
 .فيكون يوم القيامة يف ظل صدقته, األطعمة على اليتامى واملساكني

وما يتصدق به كان خزانته , ن خزانته الكنيففما يأكله كا
فليس للعبد من ماله إال ما تصدق فأبقى أو أكل , فضل اهلل تعاىل

فالتصدق بفضالت الطعام أوىل من التخمة . فأفىن أو لبس فأبلى
 .والشبع

ِإنَّا َعَرْضَنا  : وكان احلسن رمحة اهلل عليه إذا تال قوله تعاىل
اَواِت َواْلَأْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأْن َيْحِمْلَنَها اْلَأَماَنَة َعَلى السََّم

َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اْلِإْنَساُن ِإنَُّه َكاَن َظُلوًما َجُهوًلا
: قال, (1)

                                     

 .71: اآلية, سورة األحزاب( 1)
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عرضها على السموات السبع الطباق والطرائق اليت زينها بالنجوم 
حتملني األمانة اما هل : ومحلة العرش العظيم فقال هلا سبحانه وتعاىل

إن أحسنت جوزيت وإن أسأت : وما فيها؟ قال: فيها؟ قالت
مث , مث عرضها كذلك على األرض فأبت, ال:فقالت, عوقبت

هل : عرضها على اجلبال الشوامخ الصالب الصعاب فقال هلا
وما فيها؟ فذكر اجلزاء والعقوبة : حتملني األمانة اما فيها؟ قالت

ى اإلنسان فحملها إنه كان ظلومًا جهواًل مث عرضها عل, ال: فقالت
فقد رأيناهم واهلل اشتروا األمانة بأمواهلم فأصابوا آالفًا . بأمر ربه

وأمسنوا , فماذا صنعوا فيها ؟ وسَّعوا هبا دورهم وضيقوا به قبورهم
وأتعبوا أنفسهم بالغدو والرواح إىل باب , براذينهم وأهزلوا دينهم

: يقول أحدهم, م من اهلل يف عافيةالسلطان يتعرضون للبالء وه
يتكئ على مشاله ويأكل , تبيع  ارض كذا وكذا وأزيدك كذا وكذا

حىت إذا أخذته الكظة ونزلت , حديثه سخرة وماله حرام, من ماله
يا لكع , ائت  بشيء أهضم به طعامي, يا غالم: به البطنة قال

ة، أين أين الفقري، أين األرمل, أطعامك هتضم؟ إمنا هتضم دينك
 املسكني، أين اليتيم الذي أمرك اهلل تعاىل هبم؟

فهذه إشارة إىل هذه الفائدة وهو صرف فاضل الطعاام إىل  
فذلك خري له من أن يأكله حىت يتضااعف  , الفقري ليدخر به األجر

 .الوزر عليه
واهلل لقد أدركت أقوامًا الرجل منهم ميسي : وعن احلسن قال
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و شاء ألكله فيقول واهلل ال أجعل هذا وعنده من الطعام ما يكفيه ول
 .كله لبط  حىت أجعل بعضه هلل

فهذه عشر فوائد للجوع يتشعب من كل فائادة فوائاد ال   
فاجلوع خزانة عظيمة لفوائاد  , ينحصر عددها وال تتناهى فوائدها

اجلوع مفتاح اآلخرة وباب : وألجل هذا قال بعض السلف, اآلخرة
 .(1)باب الرغبةوالشبع مفتاح الدنيا و, الزهد

 تاهلل لو عاش الفا  يف عماره  
 

 ألفًا من األعاوام مالاك أماره    
 فتلااذَّذ فيهااا بكاال نعاايم  

 
 متنعمًا فياها بانعم عصااره   

 ما كان ذلك كله يف أن يفاي  
 

 مبيااب أول ليلااة يف قبااااره 
بأي : أال تشرب من ماء زمزم؟ قال: قيل لوهيب بن الورد 

, ملوا ألحد ما احتملوا لوهيبما احت: دلو؟ قال شعيب بن جرب
 .كان يشرب بدلوه

أخذ سفيان بن عيينة بيدي فأقام  يف : وقال حرملة بن حيىي
ما يقول ! يا حرملة: ناحية وأخرج من كمه رغيف شعري وقال يل

 .(2)هذا طعامي منذ ستني سنة, الناس
وألصحاب النهم الذين يكنزون الذهب والفضة وجيمعون ما 

نسوق إليهم قول إمام أهل السنة رمحاه اهلل  .. يكفي ألمة بأسرها
أسرُّ أيامي إيلَّ يوم أصبح وليس عنادي  : ورضي عنه؛ اإلمام أمحد

                                     

 .باختصار 1/22اإلحياء ( 1)
 .7/171حلية األولياء ( 2)
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 .(1)شيء
ليس البن آدم ح  ": وتأمل أخي الكرمي يف قول الرسول 

, وثوب يوار  به عورتاه , بيب يسكنه: يف سوى هذه اخلصال
 .(2)"وجلف اخلبز واملاء

اإلنفاق العظيمة؛ بصرفه يبلغ اإلنسان وهذا الطعام من أوجه 
: قاال رساول اهلل   .. الدرجات العال ويباعد بالتمرة عن النار

 .(3)"اتقوا النار ولو بش  مترة"
إن سرك أن تلحاق بصااحبك   ! يا عمر: قال أبو ذر لعمر

 .(4)فانكس اإلزار واخصف النقل وكل دون الشبع
ُقتل محزة : فقال, أيت عبدالرمحن بن عوف بطعام فجعل يبكي

وقتل مصعب بن عمري فلم , فلم يوجد ما يكفن فيها إال ثوبًا واحدًا
لقد خشيت أن يكون عجلت , يوجد ما يكفن فيه إال ثوبًا واحدًا

 .(5)وجعل يبكي, لنا طيباتنا يف حياتنا الدنيا
دخلت على أيب مسالم يف ياوم   : قال أبوبكر رضي اهلل عنه

, وبني يديه خروف وهو يأكل منه, فرأيت عليه قميصًا مرقعًا, عيد
ال تنظر إىل اخلروف ولكان انظار إذا   : فقال, يا أبا مسلم: فقلت

                                     

 .151ص , جامع العلوم واحلكم( 1)
 .رواه الترمذي( 2)
 .متفق عليه( 3)
 .447ص, الزهد لإلمام أمحد( 4)
 .2/242السري ( 5)
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 .(1)من أين لك هذا؟ فأي جواب أقوله وما اعتذاري, سأل  ريب
 :أخي املسلم

فعليك بالشكر واحلماد  .. تتقلب يف نعم اهلل صباحًا ومساًء 
ك وأن ال تكاون  واسأل اهلل عز وجل أن يدميها عليا , قواًل وفعاًل
 ..استدراجًا

 إذا كنااب يف نعمااة فارعهااا
 

 فااإن املعاصااي تزياال الاانعم 
 .من ملك بطنه ملك األعمال الصاحلة كلها: كان يقال 

 .ال تسكن احلكمة معدة مألى: وكان يقال
ثلث الطعاام  : كان يقال: وعن عبد العزيز بن أيب داود قال

 .عون على التسرع إىل اخلريات
ما أقل طعم امرئ قاط إال  : كان يقال: قال وعن قثم العابد
 .ورقَّ قلبه ونديت عيناه

مل نر لأَلَشر مثل دوام اجلاوع  : وعن عبداهلل بن مرزوق قال
: وما دوامه عندك؟ قاال : فقال له أبو عبد الرمحن العمري الزاهد

قال وكيف يقدر من كان يف الدنيا علاى  , دوامه أن ال تشبع أبدًا
مان  , ك يا أبا عبد الرمحن على أهل واليتهما أيسر ذل: هذا؟ قال

 .وفقه لطاعته ال يأكل إال دون الشبع هو دوام اجلوع
ويشبه هذا قول احلسن ملا عرض الطعام على بعض أصاحابه  

, سبحان اهلل: فقال احلسن, أكلت حىت ال أستطيع أن آكل: فقال له
                                     

 .88ص, الزهر الفائح( 1)
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 .وما يأكل املسلم حىت ال يستطيع أن يأكل؟
من أحب أن : كان يقال: اجلوين قالوروي عن أيب عمران 

 .ينور قلبه فُليقلَّ طعمه
إن : كتب إيلَّ سفيان الثوري: وعن عثمان بن زائدة قال

 .أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من األكل
حنن ! أي أخي: خال رجل بأخيه فقال: وعن ابن السماك قال
 .إمنا جييع أولياءه, أهون على اهلل من أن جييعنا

: قلت أليب سعيد التميمي: داهلل بن أيب الفرج قالوعن عب
 .ال: اخلائف يشبع؟ قال

: فقيل له, وعن رباح القيس أنه ُقرِّب إليه طعام فأكل منه
كيف أشبع أيام الدنيا : فصاح صيحة فقال, ازدد فما أراك شبعت

, فرفع الطعام من بني يديه, وشجرة الزقوم طعام األثيم بني يدي
 .وحنن يف شيء أنت يف شيء: وقال

ومن , من ضبط بطنه ضبط دينه: وعن إبراهيم بن أدهم قال
وإن معصية اهلل بعيدة من , ملك جوعه ملك األخالق الصاحلة

ومنه يكون الفرح , والشبع مييت القلب, اجلائع قريبة من الشبعان
 .(1)واملرح والضحك

قال سفيان الثوري وهو يؤكد على أكل احلالل والبعد عن 
                                     

 .412ص, جامع العلوم واحلكم( 1)
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 .(1)انظر درمهك من اين هو؟ وصلِّ يف الصف األول: احلرام
ويستطيع من أعانه اهلل أن جيمع بني األمرين من أكل احلالل 

 !!والصالة يف الصف األول
احلمياة رأس الادواء   : قال احلارث بن كلدة طبيب العرب

 .والبطنة رأس الداء
الذي قتل الربية وأهلك السباع يف الربية : وقال احلارث أيضًا

 .ل الطعام على الطعام قبل االهنضامإدخا
ما كان سابب آجاالكم؟   : لو قيل ألهل القبور: وقال غريه

 .لقالوا التخم
فهذا بعض منافع قليل الغذاء وترك التملؤ من الطعام بالنسبة 

وأما منافعه بالنسبة إىل القلب وصالحه . إىل صالح البدن وصحته
انكساار الانفس   فإن قلة الغذاء يوجب رقة القلب وقوة الفهم و

 .وكثرة الغذاء يوجب ضد ذلك, وضعف اهلوى والغضب
كل يف ثلث بطنك واشرب يف ثلثه ! يا ابن آدم: قال احلسن

 .ودع ثلث بطنك يتنفس ويتفكر
( يع  اإلمام أمحد بن حنبل)جعل أبو عبداهلل : وقال املرزوي

يؤجر الرجل يف ترك الشهوات؟ : فقلت له, يعظم من اجلوع والفقر
, ما شبعت منذ ثالثة أشهر: وكيف ال يؤجر وابن عمر يقول: فقال

 .ما أرى: جيد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ قال: قلت أليب عبداهلل
                                     

 .7/28حلية األولياء ( 1)
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 .ما شبعت منذ أسلمت: وعن ابن عمر قال
من قل طعامه فهم وأفهم : أما حممد بن واسع فهو يقول

 .وإن كثري الطعام ليثقل صاحبه عن كثري اما يريد, وصفا ورّق
وحفظك يف , حتفك يف شبعك: وعن أيب عبيدة اخلواص قال

إذا أنت شبعت ثقلت فمنت استمكن منك العدو فجثم , جوعك
 .وإذا أنت جتوعت كنت للعدو امرصد, عليك

 . إياكم والبطنة فإهنا تقسي القلب: وعن عمرو بن قيس قال
إن كان الرجل ليعري بالبطنة كما : وعن سلمة بن سعيد قال

 .نب يعملهيعري بالذ
إذا كنت بطينًا فاعدد نفسك زمنًا : وعن بعض العلماء قال

 .حىت ختمص
ما بات رجل : كانت العرب تقول: وعن ابن األعرايب قال

 .بطينًا فتم عزمه
إذا أردت حاجة من حوائج : وعن أيب سليمان الداراين قال

 .الدنيا واآلخرة فال تأكل حىت تقضيها فإن األكل يغري العقل
وال , أخي املؤمن يف فكاك رقبتك والسعي حنو جناتك َواْسَع

, يكن مهك يف هذه الدنيا منصرفًا عن العبادة إىل األكل والشرب
 .بل اجعلها عونًا على الطاعة
ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكرب مهه : قال مالك بن دينار

 .(1)وأن تكون شهوته هى الغالبة
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 :قال النابلة
 ولسب جباالس للاد طعامااً   

 
 حذار غري لكال غاد طعاام    

 .ما شبعت منذ مخسني سنة: قال بشر بن احلارث 
ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم يف احلالل ألنه إذا شبع : وقال

 .(1)من احلالل دعته نفسه إىل احلرام فكيف يف هذه األقدار؟
 :أخي املسلم

: ما كاان سابب آجاالكم؟ لقاالوا    : لو قيل ألهل القبور
 .(2)التخم

َوُكُلاوا   : احلكيم اخلبري جل شأنه وعظم سالطانه وقال 
َواْشَرُبوا َوَلا ُتْسِرُفوا

(3). 
 .(4)مجع اهلل هبذه اآليات الطب كله: قال بعض العلماء

 جساامك باحلميااة أحصاانته
 

 خمافااة ماان أمل طاااار    
 وكااان أوىل بااك أن  تمااي 

 
 (5)من املعاصي خشاية الباار    

يع  )ذا خرج من اليمن كان طاوس إ: عن بالل بن تعب قال 
 .مل يشرب إال من تلك املياه القدمية اجلاهلية( إىل مكة

ولايس أكال   , الزهد يف الدنيا قصر األمال : وقال الثوري
                                     

 .528ص, واحلكمجامع العلوم ( 1)
 . 527ص , جامع العلوم واحلكم( 2)
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 .ولبس العباءة, اخلشن
فإن من قصر أمله مل يتساابق يف  : وصدق الثوري رمحة اهلل

ما وأخذ من الدنيا , وال يتفنن بامللبوسات, املأكوالت واملطعومات
 .(1)تيسر واجتزا منها اما يبلغه

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل مفصاًل ما قد يكاون  
فقاال يف كاالم   , مشوشًا على بعض الناس بشأن األكل والشرب

 :مفيد وتفصيل دقيق
وكان خلقه  فخري اهلدي هدي حممد : وأما األكل واللباس

وال , د موجاوداً وال يار , يف األكل أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه
وإن حضر فاكهة , فكان إن حضر خبز وحلم أكله, يتكلف مفقودًا
وإن , وإن حضر متر وحده أو خبز وحده أكلاه , وخبز وحلم أكله

حضر حلو وعسل طعمه أيضًا فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام 
 .وال ميتنع من طعام ملا فيه من اللذة واحلالوة, ال آكل لونني: يقول

وال , نًا ميضي الشهران والثالثة ال يوقد يف بيته ناروكان أحيا
, وأحيانًا يربط على بطنه احلجر من اجلوع, يأكلون إال التمر واملاء
وأكل علاى  . وإال تركه, فإن اشتهاه أكله, وكان ال يعيب طعامًا

ولكن مل , إنه ليس حبرام"وقال , مائدته حلم ضب فامتنع من أكله
 ."فهيكن بأرض قومي فأجد  أعا

وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على االمتناع من أكال  
                                     

 .22ص, العاقبة( 1)
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 : فأنزل اهلل تعااىل , وعلى االمتناع من تزوج النساء, اللحم وحنوه
    َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا ُتَحرُِّموا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ اللَُّه َلُكاْم َوَلاا

َوُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اللَُّه َحَلاًلا * ِديَن َتْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ اْلُمْعَت
َطيًِّبا َواتَُّقوا اللََّه الَِّذ  َأْنُتْم ِبِه ُمْؤِمُنوَن َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُناوا َلاا   
ُتَحرُِّموا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ اللَُّه َلُكْم َوَلا َتْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه َلاا ُيِحابُّ   

َوُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اللَُّه َحَلاًلا َطيًِّبا َواتَُّقوا اللََّه الَّاِذ   * َن اْلُمْعَتِدي
َأْنُتْم ِبِه ُمْؤِمُنوَن

(1). 
أما أناا  : ويف الصحيحني عنه أنه بلغه أن رجااًل قال أحدهم

: وقال اآلخر, أما أنا فأقوم وال أنام: وقال اآلخر, فأصوم وال أفطر
فقال , أما أنا فال آكل اللحم: وقال اآلخر, ساءأما أنا فال أتزوج الن

 :"وآكال  , وأتزوج النساء, وأقوم وأنام, لكين أصوم وأفطر
 ."فمن رغب عن سنيت فليس مين, اللحم

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما  : وق قال تعاىل
ِإيَّاُه َتْعُبُدوَنَرَزْقَناُكْم َواْشُكُروا ِللَِّه ِإْن ُكْنُتْم 

؛ فأمر بأكل (2)
ومن مل , فمن حرم الطيبات كان معتديًا, والشكر هلل, الطيبات

 .يشكر كان مفرطًا مضيعًا حلق اهلل
إن اهلل لريضى من ": أنه قال ويف صحيح مسلم عن النيب 

ويشرب الشربة فيحمده , العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها
                                     

 .88, 87: اآليتان, سورة املائدة( 1)
 .271: اآلية, سورة البقرة( 2)
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 ."عليها
الطاعم الشااكر  ": أنه قال ه عن النيب ويف الترمذي وغري
 ."مبنزلة الصا م الصابر

هاي أعادل الطارق     فهذه الطريق اليت كان رسول اهلل 
 :واالحنراف عنها إىل وجهني, وأقومها

مع إعراضهم عن القياام  , قوم يسرفون فيتناولون الشهوات
ْسِرُفوا ِإنَُّه َوُكُلوا َواْشَرُبوا َوَلا ُت : وقد قال اهلل تعاىل. بالواجبات

َلا ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفنَي
َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف  : وقال تعاىل, (1)

َأَضاُعوا الصََّلاَة َواتََّبُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَ  َيْلَقْوَن َغيًّا
(2). 

, ويبتدعون رهبانية مل يشرعها اهلل تعال, وقم حيرمون الطيبات
َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا  : وقد قال اهلل تعاىل, وال رهبانية يف اإلسالم

َلا ُتَحرُِّموا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ اللَُّه َلُكْم َوَلا َتْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ 
اْلُمْعَتِديَن

َيا َأيَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت  : وقال تعاىل, (3)
نِّي ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليٌمَواْعَمُلوا َصاِلًحا ِإ

(4). 
إن اهلل أمر املؤمنني اماا  : "أنه قال ويف الصحيح عن النيب 

َيا َأيَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت  : فقال تعاىل, "أمر به املرسلني
َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكُلوا ِماْن   : وقال تعاىل, َواْعَمُلوا َصاِلًحا

                                     

 .12: اآلية, سورة األعراف( 1)
 .52: اآلية, ة مرميسور( 2)
 .87: اآلية, سورة املائدة( 3)
 .52: اآلية, سورة املؤمنون( 4)



 

 60 وثلث لطعامك

َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم
(1). 

الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل ": مث ذكر
وملبسه , ومشربه حرام, ومطعمه حرام! يا رب! السماء يا رب

 ."فأىن ُيستجاب له, وُغذ  باحلرام, حرام
فإن اهلل أحال لناا   , وكل طيب حالل, وكل حالل طيب

 .ة طيبة كونه نافعًا لذيذًالكن جه, وحرم علينا اخلبائث, الطيبات
وأباح لنا كل ما ينفعنا خبالف , واهلل حرم علينا كل ما يضرنا

, أهل الكتاب فإنه بظلم منهم حرم اهلل عليهم طيبات أحلت هلام 
. مل حيرم علينا شيئًا من الطيبات وحممد , فحرم عليهم طيبات هلم

, والناس تتنوع أحواهلم يف الطعاام واللبااس واجلاوع والشابع    
ولكن خري األعمال ماا كاان هلل   , والشخص الواحد يتنوع حاله

وقد يكون , وقد يكون ذلك أيسر العملني, ولصاحبه أنفع, أطوع
بل الشرع , فليس كل شديد فاضاًل وال كل يسري مفضواًل, أشدمها

ال جملرد تعذيب , إذا أمرنا بأمر شديد فإمنا يأمر به ملا فيه من املنفعة
ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتااُل   : ذي قال اهلل تعاىل فيهالنفس؛ كاجلهاد ال

َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن 
ُتِحبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم

(2). 
لعائشة رضي اهلل  وهلذا قال النيب , واحلج هو اجلهاد الصغري
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 ".أجرك على قدر نصبك: "عنها يف العمرة
َذِلَك ِبَأنَُّهْم َلا ُيِصيُبُهْم َظَمٌأ َوَلا  : وقال تعاىل يف اجلهاد

َنَصٌب َوَلا َمْخَمَصٌة ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَلا َيَطُئوَن َمْوِطًئا َيِليُظ اْلُكفَّاَر 
َصاِلٌا ِإنَّ اللََّه َلا َوَلا َيَناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ َنْيًلا ِإلَّا ُكِتَب َلُهْم ِبِه َعَمٌل 

ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي
(1). 

فليس , وأما جمرد تعذيب النفس والبدن من غري منفعة راجحة
وقد قال , وهنانا عما يضرنا, بل أمرنا اهلل اما ينفعنا, هذا مشروعًا لنا

وقال ملعاذ , "إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين": رسول اهلل 
وبشرا وال , يسرا وال تعسرا": ملا بعثهما إىل اليمن وأيب موسى

 ."تنفرا
, ولن يشاد الدين أحد إال غلبه, هذا الدين يسر": وقال

والقصد القصد , فاستعينوا باللدوة والروحة وشيء من الدكة
أحب الدين إىل اهلل احلنيفية ": وروي عنه أنه قال, "تبللوا

 ."السمحة
د واحلج أو غري ذلك حر أو برد فاإلنسان إذا أصابه يف اجلها

َوَقاُلوا َلا  : قال تعاىل, أو جوع وحنو ذلك فهو اما حيمد عليه
َتْنِفُروا ِفي اْلَحرِّ ُقْل َناُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرًّا َلْو َكاُنوا َيْفَقُهوَن

(2()3). 
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وقبل اخلتام نعرج سويًا على بيت النبوة الذي حالاه وقاد   
بال  : "فلم يأخذها وقال, كنوز الدنيا عرضت على رسول اهلل 
وإذا , فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك, أجوع يومًا وأشبع يومًا
 ".شبعت محدتك وشكرتك

كما يف الصاحيحني  , وسأل ربه أن جيعل له رزق أهله قوتًا
اللهم اجعل رزق آل حممد ": من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه

 ."قوتًا
يب هريرة بيده ما شبع نيب والذ  نفس أ": وفيهما عنه قال

 ."اهلل وأهله ثالثة أيام تباعًا من خبز ح  فارق الدنيا
ما أعلم ": ويف صحيح البخاري عن أنس رضي اهلل عنه

رأى رغيفًا مرققًا وال شاة مسيطًا قط ح  حل   رسول اهلل 
 ."بربه

ومل يشبع من  خرج النيب : "قال, ويف صحيحه أيضًا عنه
 ".خبز شعري

لقد ": حيح مسلم عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهويف ص
 ."يظل اليوم ما جيد دقاًل ميأل بطنه رأيب رسول اهلل 

كان ": عن ابن عباس رضي اهلل عنهما, ويف املسند والترمذي
يبيب الليايل املتتابعات طاويًا وأهله ال جيدون  رسول اهلل 

 ."كان أكثر خبزهم خبز الشعري, عشاء
ما كان يفضل أهال  ": من حديث أيب أمامة, ويف الترمذي
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 ."خبز الشعري بيب رسول اهلل 
والذ  بعث حممدًا ": عن عائشة رضي اهلل عنها, ويف املسند

باحل ؛ ما رأى منخاًل وال أك منخواًل منذ بعثه اهلل عز وجال إىل  
فكيف كنب تاأكلون الشاعري؟   : فقلب: قال عروة. أن قبض
 ."فيطري ما طار وجنن الباقي -أ  ننفخه-كنا نقول أ  : قالب

 لقد رهان رساول   : "عن أنس قال, ويف صحيح البخاري
ما أصبا آلل حممد صاع ": درعه بشعري ولقد مسعته يقول اهلل 

 ."وإهنم لتسعة أبيات, وال أمسى
 ما عاب رساول اهلل  : "عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال

 .(1)"وإن كرهه تركه, إن اشتهاه أكله, طعامًا قط
: سأل أهله األدم فقالوا وعن جابر رضي اهلل عنه أن النيب 

, ِنْعَم األدم اخلل": فجعل يأكل ويقول, فدعا به, ما عندنا إال اخلل
 .(2)"نعم األدم اخلل

جعلنا اهلل وإياكم من احلامدين الشاكرين الذين يؤدون شكر 
وجتاوز عن , وجعل ما أمدنا به من خري عونًا على طاعته, نعمته 

غفر لنا ولوالدينا وجلميع , خطأنا وتقصرينا وجهلنا وعمدنا
 .   وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. املسلمني

  
                                     

 .متفق عليه( 1)
 .رواه مسلم( 2)
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